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Veveu Arruda participa de café da manhã no Centro Pop

O Prefeito Veveu visitou, na quinta-
-feira (29), o Centro de Referência 
Especializado para População em 

Situação de Rua (Centro Pop), mantido 
pela Prefeitura com o objetivo de rein-
tegrar as pessoas em situação de rua às 
famílias e à sociedade, com cidadania e 
dignidade.

Na ocasião, o Prefeito tomou café da 
manhã com as pessoas atendidas pelo 
Centro Pop e conheceu um pouco da 
história de cada um, como a do senhor 
Antônio Félix, de 58 anos, que está sendo 
atendido também no CAPS: “Eu estava no 
meio da rua, abandonado, bêbado. Vim 
pra cá, me receberam muito bem, tomei 
banho, tomei café e gostei. Hoje faz 19 
dias que eu não bebo, voltei a comer e a 
dormir. Quando concluir meu tratamen-
to, vou voltar a trabalhar”, planeja.

Sobral conquista 17 medalhas nos Jogos Paraolímpicos do Ceará
11 medalhas de ouro, 5 de prata e 1 de 

bronze. Esse foi o resultado obtido pelos seis 
paratletas sobralenses, que representaram o 
Município na XI edição dos Jogos Paraolímpi-
cos do Ceará. Realizada em Fortaleza, a com-
petição reuniu, entre os dias 22 e 24 de janeiro, 
cerca de 340 paratletas de todo o Estado.

Ao conquistar cinco medalhas, sendo três 
ouros em provas de atletismo, um ouro e uma 
prata nas disputas da natação, o sobralense 
Maurício Júnior foi o grande destaque dos Jo-
gos.

Os paratletas sobralenses têm o apoio da 
Prefeitura Municipal e fazem parte do Projeto 
de Inclusão Esportiva promovido pela Secreta-
ria de Esportes de Sobral, em parceria com o 
Centro de Profissionalização para Pessoas com 
Deficiência (Cepid), do Governo do Estado.

Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate 
à Extrema Pobreza divulga resultado da 1ª etapa 
da seleção pública

Foi divulgado nesta quarta-feira (28), 
pela Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Combate à Extrema Pobreza, o 
resultado da primeira etapa da seleção 
pública para formação de cadastro de re-
serva para recursos humanos, destinados 
à prestação de serviços mediante contra-
tação por tempo determinado.

Os 670 aprovados nesta etapa devem 
comparecer, nos horários dispostos no 
cronograma, à Agencia de Inclusão Pro-

dutiva, localizada na Rua Cel. Antônio 
Mendes Carneiro 562, Centro, portando 
carteira de identidade, CPF, comprovante 
de inscrição e Carteira de Trabalho. 

Os candidatos devem chegar com che-
gar de meia hora de antecedência para  a 
entrevista, que compõe a segunda etapa 
do processo de avaliação, que acontecerá 
entre os dias 2 e 6 de janeiro. Mais infor-
mações: (88) 3611-5059 / 3677-3230

Abertas inscrições para cursos de vendedor 
e atendente de lanchonete

A Agência de Inclusão Produtiva de 
Sobral, coordenada pela Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Combate a 
Extrema Pobreza do Município, está com 
inscrições abertas para os cursos de ven-
dedor e atendente de lanchonete, ofere-
cidos em parceria com o Programa Senac 
de Gratuidade (PSG). 

Para concorrer a uma das 16 vagas 
da turma de vendedor é preciso ter 16 
anos e ensino fundamental completo. Já 
para as 18 vagas no curso de atendente 
de lanchonete, os interessados devem ter 
18 anos e estar cursando o ensino funda-
mental.

Para se inscrever, o candidato deve 
comparecer ao Centro de Referência da 
Assistência Social (CRAS) mais próximo 
da sua residência portando copias RG e 
CPF; declaração do NIS; comprovante de 
escolaridade e comprovante de residên-
cia. Mais informações: (88) 3614-7338 / 
3677-4750
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Prefeitura convoca proprietários 
de imóveis no Centro para 

fazerem nova ligação de esgoto

Os proprietários de imóveis na Rua 
Anahid Andrade e na Travessa Xerez, 
no Centro, devem realizar as ligações 
dos esgotos desses imóveis às caixas 
de inspeção. Isso porque a rede de 
esgotamento sanitário das referidas 
vias já está em pleno funcionamento. 
O serviço foi concluído pela Secretária 
de Obras de Sobral (Sebras).

A referida ação é parte integrante 
do Projeto de Ampliação do Sistema 
de Esgotamento Sanitário dos bairros 
Centro, Derby e Pedrinhas, e tem como 
objetivo melhorar a qualidade dos ser-
viços de saneamento básico urbano 
no Município, e, consequentemente, 
promover a melhoria das condições 
de saúde da população sobralense.

Agricultores cearenses 
têm até 30 de janeiro para 
aderir ao Garantia-Safra
Os agricultores familiares cearen-

ses têm até esta sexta-feira (30) para 
efetuarem o pagamento da taxa de 
adesão do Garantia-Safra 2014/2015. 
O valor de R$14,90 está sendo recolhi-
do nas agências da Caixa Econômica 
Federal ou Casas Lotéricas. 

Em Sobral, 3.788 agricultores ade-
riram ao programa e, até a véspera da 
data limite, cerca de 2.700 agricultores 
já efetuaram o pagamento. Aqueles 
que ainda não efetuaram o pagamen-
to devem procurar os escritórios da 
Ematerce, a Prefeitura Municipal ou o 
Sindicato Rural. 

O Ministério do Desenvolvimento 
Agrário (MDA), gestor do benefício, 
confirmou que 355 mil agricultores 
cearenses estão aptos a receber o be-
nefício. O Garantia-Safra é um seguro 
pago pelo Governo Federal em caso 
de perda igual ou superior a 50%. Em 
2015, o benefício será de R$ 850, divi-
dido em até cinco parcelas de R$ 170. 
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Serviço:
Centro Pop
Avenida Dom José 2139 – Centro (em frente a Loja Jacaúna Decorações)
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30h às 17h30.

Prefeito Veveu Arruda tomou café da manhã com as pessoas atendidas pelo Centro Pop


